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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah  

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang terus berusaha 

meningkatkan taraf hidup bagi warganya, agar kemiskinan dapat ditekan dan 

masyarakat dapat lepas dari kemiskinan, baik itu dengan program dan bantuan dana 

yang didatangkan dari luar negeri. Pendapatan Nasioanal yang hanya 1,688,128.9,
1
 

dan dengan angka kemiskinan yang tinggi tentulah sangat sulit untuk mencapai cita-

cita pertumbuhan dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Kekurangan 

dana yang terjadi maka hal-hal seperti bantuan luar negeri sangatlah diperlukan untuk 

melakukan program percepatan pembangunan dan melaksanakan program-program 

pemerintah. 

Mengatasi masalah finansial yang Indonesia alami, maka hadirlah Bank Dunia 

sebagai pihak ketiga, yang memberikan bantuan dananya untuk membantu Indonesia 

dalam melaksanakan proyek-proyek yang ada di berbagai daerah. Bantuan dari Bank 

Dunia kepada Indonesia dialokasikan untuk proyek-proyek yang menyebar di seluruh 

nusantara. Sejak tahun 2012 Bank Dunia tercatat memiliki 80 proyek dan program 

aktif di Indonesia yang dari program tersebut difokuskan pada pengembangan sektor 

swasta, pembangunan masyarakat, perlindungan sosial, pendidikan, lingkungan hidup 

                                                             
1. Badan Pusat Statistik. 2009, Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi 

Indonesia, Jakarta: CV. Liwaris Darta Pratama, Hal. 130 diakses dari, 
http://dds.bps.go.id/download_file/booklet_leaflet/booklet_okt2009.pdf pada (10/12/2013, 

15.00 WIB) 

http://dds.bps.go.id/download_file/booklet_leaflet/booklet_okt2009.pdf
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dan mitigasi bencana.
2
 Salah satu dari 80 proyek dan program yang mendapat 

bantuan dana dari Bank Dunia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri (PNPM Mandiri)
3
. 

PNPM Mandiri sendiri didukung dengan 11 program lainnya, yang bergerak 

di berbagai cakupan wilayah seperti perkotaan, kecamatan, dan pedesaan. Program 

utama dari PNPM Mandiri yaitu, pengembangan daerah khusus dan tertinggal, 

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Program Infrastruktur Sosial 

Ekonomi Wilayah/Rural Infrastructure for Social and Economic Activities yang  

mendapat bantuan dari Bank Dunia
4
.  

Seperti yang dilakukan di provinsi-provinsi lain, PNPM Mandiri juga 

dilakukan di Kendari yang telah diselenggarakan di seluruh perdesaan dan telah 

berjalan selama 7 tahun dan telah dilakukan di 12 kota dan 199 kecamatan
5
. Daerah 

di wilayah tengah yang kebanyakan mengalami masalah pembangunan dan masalah-

masalah sosial lain, seperti pendidikan dan kemiskinan masih terbilang lebih buruk, 

jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia bagian Barat. Kehadiran 

program PNPM Mandiri merupakan hal yang dapat membantu Kendari untuk lepas 

dari masalah-masalah tersebut. Penulis juga melihat bagaimana Bank Dunia sebagai 

                                                             
2. World Bank, Proyek dan operasi, diakses dari, 

http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/projects pada (5/4/2013, 22.50 WIB) 

3. Selanjutnya dalam penelitian ini kalimat “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri” akan disingkat menjadi PNPM mandiri 

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, diakses dari, http://www.pnpm-

mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=301 pada 

(5/4/2013, 20.32 WIB) 
5. PNPM Mandiri Provinsi Sulawesi Tenggara, diakses dari, http://www.pnpm-

mandiri.org/27_SulawesiTenggara.pdf pada (29/5/2013, 20.30 WIB) 

http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/projects
http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=301
http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=301
http://www.pnpm-mandiri.org/27_SulawesiTenggara.pdf
http://www.pnpm-mandiri.org/27_SulawesiTenggara.pdf
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institusi internasional dapat masuk dan dengan bantuannya dapat berperan dalam 

penyelesaian masalah yang terjadi di Kendari melalui program PNPM Mandiri 

tersebut. 

Otonomi Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kemajuan suatu 

wilayah ternyata masih mengalami beberapa kendala, di antaranya sumber daya 

manusia yang terbatas
6
. Masalah ini juga terjadi di Kendari, terbatasnya sumber daya 

manusia dan ekonomi menjadi kendala, dan berpengaruh pada pembangunan. 

Ekonomi yang tidak merata juga menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan 

dan hal ini yang terjadi di Kendari. Fasilitas infrastruktur yang tidak memadai 

tentunya berdampak langsung pada masalah-masalah lain, terutama pendidikan dan 

ekonomi. Dibandingkan dengan daerah atau kota-kota yang terletak di Pulau 

Sulawesi, Kendari  merupakan salah satu kota yang tertinggal. 

Jumlah PDRB (Produk Domestik regional Bruto) per kapita yang Kendari 

Sultra miliki pada tahun 2007 hanya 8,837 rupiah, tentunya masih terbilang rendah 

jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain seperti di Pulau Jawa, Sumatra dan 

Kalimantan.
7
 Keadaan yang demikian diperlukannya pasokan dana untuk membantu 

proses pembangunan agar laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya 

manusia dapat lebih baik lagi.    

                                                             
6. Pheni Chalid. 2005, Otonomi Daerah, Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, Jakarta: 

Kemitraan, Hal. 6-7 

7. Badan Pusat Statisti. 2009, Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi 
Indonesia, 2009, Hal. 156 diakses dari, http://www.bps.go.id/booklet/booklet_okt2009.pdf   

pada (10/12/2013, 13.00 WIB) 

http://www.bps.go.id/booklet/booklet_okt2009.pdf
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Sumber daya alam yang Kendari miliki juga tidak dapat dimanfaatkan dan 

dipublikasikan, hal ini karena masalah pembangunan infrastruktur yang tidak 

memadai. Wisata alam bawah laut yang berada di Kendari juga tidak kalah 

menariknya, jika dibandingkan dengan wisata bawah laut yang ada di kepulauan 

Sulawesi lainnya. Masalah utama yang menjadi kendala dengan keterlambatannya 

pembangunan adalah finansial yang tidak memadai, oleh karena itu diperlukannya 

pihak ketiga untuk mengatasi masalah finansial agar terealisasinya pembangunan 

yang memang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan. 

Jumlah penduduk miskin Kendari pada tahun 2007 mencapai 16,58,
8
 dengan 

tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan pendapatan daerah yang minim, tentunya 

akan memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kualitas hidup yang rendah. 

Percepatan pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat membawa Kendari ke 

keadaan yang lebih baik, terutama pengentasan kemiskinan. Program pembangunan 

PNPM Mandiri yang dilakukan di berbagai sektor dapat mempermudah kinerja 

pemerintah dalam pemanfaatan modal asing yang ada, agar tercapai pembangunan 

dengan pengentasan kemiskinan seperti yang diharapkan. 

Bank Dunia yang kemudian memberikan bantuannya, dan dari bantuan yang 

diberikan itu dapat meringankan Indonesia dalam hal finansial, untuk mengatasi 

masalah pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan dari 

                                                             
8.  Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012, Hal. 13, diakses dari, 

http://www.bappenas.go.id/files/6613/7890/Buku_Datin_Kinerja_Pembangunan_2004-
2012.pdf pada (15/2/2014, 22.50 WIB) 

http://www.bappenas.go.id/files/6613/7890/Buku_Datin_Kinerja_Pembangunan_2004-2012.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/6613/7890/Buku_Datin_Kinerja_Pembangunan_2004-2012.pdf
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keterlambatannya pembangunan, seperti penanggulangan kemiskinan. Percepatan 

pembangunan diharapkan dapat menunjang dan menyelesaikan masalah kemiskinan 

dan dapat menumbuhkan perekonomian dan sosial, oleh karena itu dengan mengacu 

pada latar belakang, penulis tertarik untuk membahas efektivitas bantuan Bank Dunia 

pada percepatan pembangunan di Indonesia (studi pada PNPM Mandiri di Kendari 

Sultra). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk atas apa yang dipaparkan di atas dan berdasarkan beberapa 

pertimbangan data, dan mengingat PNPM Mandiri di Kendari merupakan salah satu 

Program Pemerintah Indonesia yang didanai oleh Bank Dunia, maka penulis tertarik 

untuk menganalisis: Bagaimana efektivitas bantuan Bank Dunia pada percepatan 

pembangunan di Kendari Sultra?   

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian  

Melihat permasalahan yang ada serta rumusan masalah yang diajukan di atas, 

dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: untuk mengetahui peran Bank Dunia sebagai institusi internasional dalam 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dunia khususnya di dunia berkembang 

terkait masalah-masalah pembangunan dan sosial yang lainnya dan yang kedua untuk 

memperoleh penjelasan tentang efektivitas dari bantuan yang diberikan Bank Dunia 
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kepada salah satu daerah di Indonesia khususnya Kendari Sulawesi Tenggara melalui 

PNPM Mandiri  dalam percepatan pembangunan.  

 

 1.3.2 Manfaat Penelitian 

  1.3.2.1 Manfaat Akademis  

Secara akademis penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengetahui bahwa 

liberal institusional dan konsep pembangunan berkelanjutan, seperti apa yang 

diungkapkan oleh Woodrow Wilson dan konsep Sustainable Development dapat 

diterapkan, sehingga penelitian ini dapat menjadi pembuktian teori liberal 

institusional dan konsep pembangunan berkelanjutan, lebih lanjut diharapkan 

bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hubungan internasional, sehingga 

hubungan internasional tidak lagi kaku seperti hubungan antar negara atau pun perang 

dan damai saja, tetapi lebih kepada hal yang baru, seperti masalah pembangunan dan 

sosial, tentunya melalui upaya mengkaji, menguji, membentuk teori-teori, konsep 

maupun hipotesis tertentu. 

 

  1.3.2.2  Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai upaya pemenuhan tugas 

akhir yaitu skripsi. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, dalam 

membahas masalah-masalah kemiskinan. Lebih lanjut diharapkan memberi kontribusi 

berupa saran tentang pembangunan yang baik, bagi masyarakat pada umumnya. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Harri Baskoro Adiyanto yang 

membahas tentang “Keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia Suatu Tinjauan 

Dari Segi Hukum Internasional”.
9
 Penelitian ini penulis membahas bantuan yang 

diberikan oleh Bank Dunia ke Indonesia di mana pada saat Indonesia mengalami 

krisis yang parah pada tepatnya pertengahan tahun 1997 pada bulan Juli. Krisis itu 

melanda kawasan ASIA dan Indonesia terkena dampak parah dari krisis itu. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerimaan bantuan asing sangat berguna 

bagi  pembangunan Negara Indonesia, yang dalam bantuan luar negeri tersebut 

terdapat hubungan yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mengatur antara 

organisasi internasional dan negara berkembang sebagai penerima bantuan. 

Penelitian ini juga membahas bagaimana IBRD (Bank for Recontruction and 

Development) atau Bank Dunia memberi kontribusi yang begitu besar bagi 

pembangunan Indonesia ketika mengalami dampak krisis yang dialami oleh ASIA. 

Penelitian ini menjelaskan juga masalah-masalah struktur organisasi dan ruang 

lingkupnya, masalah keanggotaan Negara-negara pada umumnya, dan Indonesia pada 

khususnya, kedudukan, peran dan fungsinya dalam dunia hukum internasional serta 

status Indonesia sebagai negara anggota baik ditinjau dari segi perwujudannya dalam 

pembangunan. Disinggung juga masalah IBRD (Bank for Recontruction and 

                                                             
9. Harri Baskoro Adiyanto, (953113330050215), 2000, “Keanggotaan Indonesia pada Bank 

Dunia suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Internasional. Fakultas Hukum, Universitas 
Pancasila, diakses dari, http://female.store.co.id/images/media/hukum%20full.pdf pada 29 

April 2012 (20.30 WIB) 

http://female.store.co.id/images/media/hukum%20full.pdf
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Development) dan IMF dan hubungan kerja sama yang tidak selalu erat, terutama jika 

kewenangan dilangkahi oleh salah satu pihak.
10

 Lebih dalam lagi dalam hal ini 

peneliti ingin menunjukkan peranan Bang Dunia dalam pengentasan kesulitan yang 

dilanda Indonesia pada saat Indonesia terkena dampak dari krisis ASIA pada tahun 

1997. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Julian Muhammad Hasan membahas 

mengenai “Analisa Bantuan Luar negeri Bank Dunia (World Bank) Dalam 

Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2007-2009 (Studi Kasus PNPM  

Mandiri)”.
11

 Penelitian ini memfokuskan pada penelitian kualitatif, yang 

menghadirkan data-data masalah kemiskinan di Indonesia, ukuran kemiskinan 

menurut Bank Dunia, mengapa Indonesia mengalami kemiskinan pada tahun 1999-

2009, dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia maka perlunya bantuan luar 

negeri, kemudian hadirlah Bank Dunia sebagai pemberi bantuan dan sampai pada 

dampak dari bantuan tersebut. Argumen penulis dalam penelitian ini bahwa bantuan 

tersebut harus diterima demi menjawab tantangan tersebut lewat program-program  

pengentasan kemiskinan. 

Salah satu program itu adalah PNPM Mandiri, program ini membutuhkan 

dana besar, karena menurut penulis kemiskinan di Indonesia terbagi menjadi dua 

                                                             
10. Ibid  
11. Julian Muhammad Hasan (106083003655), 2011, “Analisa Bantuan Luar negeri Bank 

Dunia (Wordl Bank) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2007-2009 (Stusi 

Kasus PNPM Mandiri) Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Islam 

Negeri syarif Hiayatullah jakarta, diakses dari, 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1469/1/101075-

JULIAN%20MUHAMMAD%20HASAN-FISIP.PDF Pada (6/4/2013, 20.30 WIB) 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1469/1/101075-JULIAN%20MUHAMMAD%20HASAN-FISIP.PDF
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1469/1/101075-JULIAN%20MUHAMMAD%20HASAN-FISIP.PDF
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bagian yaitu kemiskinan di kota dan kemiskinan di desa, oleh karena itu bantuan dari 

Bank Dunia diperlukan Indonesia demi mendukung program yang berjalan untuk 

mengentaskan kemiskinan yang sudah lama terjadi. Bantuan Bank Dunia merupakan 

tujuan kemanusiaan, dana yang didapat dari Bank Dunia merupakan kumpulan dari 

negara-negara pendonor. Menurut penulis kemiskinan akan menurun hingga 21% jika 

berjalan mulus, bantuan akan efektif jika tidak terjadi korupsi, dan dampaknya adalah 

hutang luar negeri yang harus dikembalikan pada tahun 2030, yang dikhawatirkan 

penulis adalah kemiskinan menimbulkan bantuan yang mungkin bisa saja di korupsi 

dan sekaligus hutang yang harus dibayar.
12

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh  ICW (Indonesia Corruption Watch) 

yang tertuang dalam buku berjudul, “Utang yang Memiskinkan, Studi Kasus 

Proyek Bank Dunia di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah” yang di 

koordinator oleh Irfan Muktiono. Penelitian dalam buku ini tidak ditulis berdasarkan 

sebuah pendekatan "menara gading akademik”, namun lebih mengungkapkan contoh-

contoh kasus mengenai dampak negatif dari utang yang diberikan Bank Dunia. 

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kehadiran Bank Dunia di negara-negara 

berkembang tak kunjung menyelesaikan masalah yang ada dan dianggap tidak 

demokratis, karena dikontrol oleh negara-negara penyumbang dana G-7. Kebijakan 

yang dikeluarkan hanya menguntungkan pihak donor. Proyek yang ada di Nusa 

Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah atau NTAADP (Nusa Tenggara Agricultural 

Area Development Project) dan SAADP (Sulawesi Agricultural Area Development 

                                                             
12. Ibid  
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Project). NTAADP dan SAADP adalah dua proyek yang sama untuk mengentaskan 

kemiskinan di NTT dan NTB NTAADP dan Sulsel dan Sultra SAADP.
13

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kembang Kerang di Nusa Tenggara Barat 

dan Desa Mopu di Sulawesi Tengah. Penulis menyebutkan bahwa dari penelitian di 

dua desa tersebut bahwa bantuan yang dihadirkan tidak lebih hanya untuk 

mengenalkan sistem perbankan modern kepada masyarakat desa melalui kredit 

bergulir. Masalah lain yang timbul adalah utang berkedok bantuan ini di dalam 

prakteknya terjadi korupsi yang dilakukan secara ramai-ramai, sehingga ketika usaha 

yang dibangun bangkrut maka utang tidak bisa dikembalikan dan tentunya utang 

tetap utuh.  

ICW juga menyebutkan bahwa bantuan ini salah sasaran, dan ada dua 

kesalahan yang terjadi: pertama, dalam pengalokasian bantuan, dan yang kedua, 

bantuan tersebut jatuh pada lingkaran terdekat dari penguasa desa. Kedua desa yang 

mendapat bantuan juga tidak pernah tahu dampak dan akibat dari bantuan yang 

diberikan, dan penemuan empiris menyatakan bahwa proyek yang diadakan gagal 

dalam menangani masalah kemiskinan, dan kegagalan tersebut karena konsepsi dari 

Bank Dunia dan aparat pelaksana yang korup, oleh karena itu bantuan yang diberikan  

justru menjebak dan masuk dalam lingkaran utang.
14

 

                                                             
13. Irfan Muktiono, Et All, 2002, Utang yang Memiskinkan, Studi Kasus Proyek Bank Dunia 

di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, Indonesia Corruption Watch (ICW) diakses 

dari, http://www.scribd.com/doc/116096327/Utang-Yang-Memiskinkan pada (6/4/2013, 
20.30 WIB) 

14. Ibid  

http://www.scribd.com/doc/116096327/Utang-Yang-Memiskinkan
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Ketiga penelitian terdahulu di atas yang di tulis oleh Harri Baskoro Adiyanto, 

Julian Muhammad Hasan, dan tim dari ICW, menunjukkan adanya persamaan 

pembahasan yaitu organisasi internasional (Bank Dunia) sebagai pemberi bantuan 

kepada Indonesia. Peneliti pertama melihat keanggotaan Indonesia dari segi hukum 

internasional, peneliti kedua beranggapan bahwa bantuan yang diberikan akan efektif  

jika korupsi tidak terjadi dan dampak dari bantuan  yaitu hutang luar negeri yang 

harus dibayar pada tahun 2030, dan peneliti ketiga menunjukkan bahwa bantuan yang 

dilakukan salah sasaran dan terjadi praktek korupsi yang dilakukan secara ramai-

ramai, dan bantuan yang diberikan hanya menjebak dalam lingkaran utang. Penelitian 

yang akan penulis paparkan pada penelitian ini, akan membahas bagaimana 

organisasi internasional yaitu Bank Dunia mampu meringankan kerja Indonesia 

dalam hal finansial untuk perbaikan maupun percepatan pembangunan dan efektivitas 

dari bantuan yang telah diberikan kepada Indonesia yang menjadikan Kendari Sultra 

sebagai studi kasusnya. 

 

1.5 Kerangka Teori dan konsep  

1.5.1 Liberal Institusional 

Woodrow Wilson sebagai tokoh liberal institusional yang mempunyai visi: 

Transforming international relations from a ‘jungle’ of chaotic power 

politics to a ‘zoo’ of regulated and peaceful intercourse. This 

transformation was to be achieved through the building of 

international organization.
15

 

                                                             
15. Robet Jacson dan Georg Sorensen, 1999, Introduction to International Relation, New 

York: Oxford University Press Inc. Hal. 119  
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Menjelaskan bahwa visi dari tokoh liberal institusional yaitu Woodrow 

Wilson, bahwa mengubah „hutan‟ sebagai pengibaratan hubungan dari politik 

kekuasaan yang kacau ke „kebun binatang‟ sebagai pengibaratan pergaulan erat yang 

diwujudkan dengan adanya aturan sehingga menimbulkan perdamaian. Secara 

esensial liberal institusional jauh berbeda dengan liberal idealis. Liberal institusional 

yang merupakan salah satu varian dari perspektif  liberal, di mana liberal institusional 

sendiri sedikit berbeda dengan pendahulunya yang lebih idealis. Liberal institusional 

percaya bahwa adanya institusi internasional, kerja sama yang dulunya dipandang 

tidak mungkin bisa menjadi lebih mudah dan jauh lebih mungkin, walaupun demikian 

mereka tidak dapat memberikan garansi atas transformasi hubungan internasional, 

yang dulunya diibaratkan “hutan” menjadi lebih tertata yang diibaratkan seperti 

“kebun binatang”. Institusi internasional merupakan kepentingan yang independen, 

dan dapat memajukan kerja sama yang dibangun di negara-negara dunia.
16

 

Mengacu pada masalah tersebut maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan perspektif liberal institusional yang mempunyai pandangan bahwa 

institusi internasional atau organisasi internasional dapat membantu memajukan kerja 

sama antara pihak-pihak yang bekerja sama dan membantu mengurangi 

ketidakpercayaan antar pihak yang bekerja sama yang merupakan menjadi masalah 

klasik yang dikaitkan dengan anarki internasional. Penekanan pada pandangan liberal 

institusional adalah peran institusi internasional dalam peningkatan kerja sama antar 

                                                             
16. Robet Jacson Dan Georg Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hal. 154.  
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negara, dengan menyediakan aliran-aliran informasi dan negosiasi, sebagai jaminan 

bahwa kerja sama dapat memberikan kontribusi yang baik dan juga membantu 

komitmen-komitmen bersama yang telah dibuat akan dihormati. Maka 

ketidakpercayaan yang timbul antara aktor dapat berkurang, dan secara tidak 

langsung institusi internasional dapat menciptakan suasana baru dalam hal kerja sama 

yang lebih kondusif dengan harapan bahwa kerja sama yang dibentuk dapat 

menimbulkan perdamaian dunia.
17

 

Liberal yang mempunyai asumsi dasar bahwa hubungan internasional dapat 

bersifat kooperatif dari pada konfliktual.
18

 Bank Dunia yang melakukan kerja sama 

dengan Indonesia merupakan bentuk kerja sama internasional yang dapat saling 

menguntungkan antara kedua belah pihak, Bank Dunia dapat terus eksis dalam upaya 

untuk membantu negara-negara berkembang dan Indonesia dapat melanjutkan 

pembangunan di dalam daerahnya dengan mudah dan dengan dukungan dan bantuan 

dari Bank Dunia, ini membuktikan bahwa institusi internasional dapat mengubah 

anggapan pesimis terhadap kerja sama internasional yang susah untuk terjadi. 

 

1.5.2 Konsep Sustainable Development 

Secara umum pembangunan dapat diartikan bagaimana dapat memajukan dan 

menyejahterakan masyarakat dan warga suatu negara. Pembangunan meliputi dua 

                                                             
17. Ibid. Hal. 158 

18. Ibid. Hal. 139 
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unsur pokok yaitu masalah materi dan masalah manusia itu sendiri,
19

 karena 

bagaimanapun juga masalah pembangunan tidak hanya mengenai masalah-masalah 

yang mengenai pembangunan yang berbentuk material saja (gedung, jalan, jembatan, 

dll), tetapi juga mengenai pembangunan masyarakat atau manusia itu sendiri. 

Pembangunan manusia sebagai bentuk akhir dari pembangunan itu sendiri maka, 

harus ada pembangunan yang berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan 

masyarakat.  

Konsep Sustainable Development, mengungkapkan bahwa pembangunan 

yang dijalankan harus berorientasi untuk menyejahterakan rakyat. Emil Salim 

mengungkapkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan juga harus dapat memenuhi 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara utuh. Pembangunan Berkelanjutan juga 

harus bisa menyediakan pembangunan yang merata antara generasi yang sekarang 

dan untuk generasi yang mendatang.
20

 

Pembangunan Berkelanjutan juga merupakan ekonomi hijau, yang mana 

paradigma pertama pembangunan didasarkan pada pemanfaatan sumber daya, tanpa 

harus mengeksploitasinya. Kedua pola konsumsi dan produksi, maksudnya adalah 

ada penggunaan yang sesuai kebutuhan tanpa harus melupakan kesediaan untuk 

generasi yang akan datang. Ketiga ada internalisasi dari biaya-biaya dan lingkungan  

                                                             
19. Drs. Syarif Moeis, 2009, Pembangunan Masyarakat Indonesia Menurut Pendekatan 
Teori Moderenisasi dan Teori Dependensi, makalah yang disajikan dalam diskusi Jurusan 

Pendidikan sejarah FPIPS UPI Bandung. 

20.  Askar Jaya, 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), 

diakses dari, 
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-

ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf pada (10/2/2014, 13.00 WIB) 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf
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sosial. Pembangunan berkelanjutan juga melihat bagaimana ada penguatan dari 

program yang telah dilakukan.
21

 

Perubahan-perubahan setelah pembangunan merupakan tujuan utama dari 

pembangunan itu sendiri, yaitu perubahan ekonomi, termasuk perubahan sosial dan 

politik. Tidak hanya perubahan saja atau menyelesaikan masalah saja, tetapi juga 

melihat masalah yang saja bisa terjadi ketika pembangunan itu selesai dikerjakan. 

Contoh dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya menghantarkan masyarakat 

menuju sejahtera saja, tetapi juga bagaimana membangun sumber daya masyarakat 

itu sendiri.  

Tercapainya pembangunan yang berkelanjutan tentunya juga harus melibatkan 

masyarakat itu sendiri, sebagai upaya pembelajaran ataupun sebagai pihak yang ikut 

serta mengawasi agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang ada. Maksud dari 

keterlibatan masyarakat itu sendiri sebagai upaya menumbuhkan rasa kepemilikan 

masyarakat dari apa yang dibangun, dalam hal penggunaan dan pemanfaatan fasilitas. 

Pembangunan manusia juga merupakan sebagai upaya dari pembangunan 

berkelanjutan, oleh karena itu pembangunan tidak hanya masalah infrastruktur saja, 

tetapi juga pembangunan manusia itu sendiri.  

Usaha untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dapat 

meningkatkan hasil kinerja dari program yang dilakukan. Pengentasan kemiskinan 

                                                             
21. Sigit Reliantoro, 2012,  The Gold for Green: Bagaimana Penghargaan PROPER Emas 

Mendorong Lima Perusahaan  Mencapai Inovasi, Penciptaan Nilai dan Keunggulan 

Lingkungan, diakses dari, 
http://proper.menlh.go.id/portal/pubpdf/THE%20GOLD%20FOR%20GREEN.pdf pada 

(10/2/2014, 13.00 WIB) 

http://proper.menlh.go.id/portal/pubpdf/THE%20GOLD%20FOR%20GREEN.pdf
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akan mudah dilakukan jika ada sistem yang berkelanjutan dan melibatkan langsung 

masyarakat dalam proses kerja program tersebut. Melibatkan masyarakat dalam 

pembangunan juga dapat membentuk masyarakat yang lebih mandiri lagi.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk 

memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui, 

dengan sistematis, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat antara hubungan fenomena 

yang diteliti yaitu efektivitas bantuan Bank Dunia pada percepatan pembangunan di 

Indonesia, studi pada PNPM Mandiri di Kendari Sulawesi Tenggara. 

 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data pada penelitian ini bersifat deduksi, dengan pengumpulan 

data dari sumber-sumber untuk menganalisa masalah tersebut, pertama dari data 

sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian data-data yang telah dikumpulkan 

tersebut diklasifikasikan menjadi data-data yang diperlukan penulis dan diminta oleh 

teori, dan kedua dari data primer sebagai pembuktian dari data sekunder, kemudian 

menguji hipotesa tersebut dengan menggunakan teori sebagai alat analisa dengan 

didukung oleh analisa terhadap data-data sekunder dan primer yang telah 

dikumpulkan penulis. 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder dan 

primer. Data sekunder ini didapatkan secara tidak langsung dari lapangan, dan juga 

dengan mempelajari artikel, buku-buku, internet, dan karya ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Data primer yang didapatkan langsung dari lapangan yang 

dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Materi 

Batasan materi pada penelitian ini adalah, untuk mengetahui efektivitas dari 

hasil kerja sama antara Bank Dunia dan Indonesia terhadap percepatan pembangunan 

yang dilakukan melalui program PNPM Mandiri di Kendari dan bantuan yang 

diberikan Bank Dunia (sebagai organisasi internasional) kepada Indonesia (studi pada 

Kendari Sultra). 

 

1.6.4.2 Batasan Waktu 

 Batasan waktu dalam penelitian ini difokuskan pada setahun sejak 

dicetuskannya program ini yaitu tahun 2008-2012, untuk mempermudah dan 

memfokuskan penelitian yang akan penulis lakukan. 
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1.7 Asumsi Dasar 

Bantuan yang diberikan Bank Dunia untuk percepatan pembangunan dalam 

program PNPM Mandiri, dapat memberikan peranan penting dan berpengaruh positif, 

hal ini terjadi karena: Adanya pembangunan yang berkelanjutan, Tidak hanya 

pembangunan infrastruktur saja tetapi juga pembangunan ekonomi dan sumber daya 

manusia. Adanya pembangunan infrastruktur dapat mendorong pembangunan 

ekonomi yang kemudian dapat membangun sumber daya manusia, dengan kata lain 

pembangunan infrastruktur merupakan awal dari pembangunan masyarakat yang 

akan menyelesaikan maslah ekonomi dan sosial. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berisikan, 

manfaat akademis dan manfaat praktis, penelitian terdahulu, kerangka teori 

dan konsep, Liberal Institusional, Konsep Sustainable Development, 

metodologi penelitian yang di dalamnya meliputi, metode penelitian dan 

teknik analisa data, teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian yang 

meliputi, batasan materi dan batasan waktu, asumsi dasar 
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BAB II BANK DUNIA SEBAGAI INSTITUSI DONOR DAN PEMBANGUNAN 

INDONESIA 

Bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah terbentuknya Bank Dunia 

beserta juga tujuan  Bank Dunia, kerjasama Indonesia dengan Bank Dunia 

dalam pembangunan, program pembangunan Indonesia seperti: Bantuan 

Operasi Sekolah (BOS), Program Pertamina Geothermal Energy, dan PNPM 

Mandiri, yang di dalamnya di jelaskan juga sumber dan alokasi dana, 

program pendukung PNPM Mandiri 

 

BAB III PEMBANGUNAN DAERAH DAN EFEKTIVITAS BANTUAN BANK 

DUNIA 

Bab ini berisika, latar belakang Pemerintah Kendari, PNPM Mandiri di 

Kendari yang di juga dijelaskan program pendukungnya, yaitu: PNPM 

Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, Keberhasilan PNPM 

Mandiri di Kendari yang dilihat dari: Pertumbuhan Bidang Ekonomi dan 

Pertumbuhan Bidang Sosial 

 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini penulis akan menyimpulkan efektivitas dari bantuan yang diberikan 

oleh Bank Dunia pada percepatan pembangunan di Indonesia khususnya di 
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Knedari Sultra dalam kurun waktu 2008-2012 dan Saran bagi para pelaku 

PNPM Mandiri dan juga bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


